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Moderadora - Senhoras e senhores, bom dia! Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao conference call
da MRV Engenharia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a
apresentação da empresa, em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções
serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência queiram, por
favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *02 (asterisco zero dois). Agora gostaria de passar a palavra
ao senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael pode prosseguir.
P/Rafael Menin - Bom dia a todos, primeiramente gostaria de agradecer aos participantes que estão
acompanhando o call. Nós vamos fazer uma abertura bastante rápida, eu e o Leonardo Guimarães Corrêa, para
gente ter um pouco mais de tempo para discutir os indicadores. Vou fazer um breve resumo, esse trimestre foi
muito bom, um trimestre recorde, como foi ressaltado no release, os lançamentos melhoraram bastante, as
vendas vieram também num patamar bastante forte, o distrato continuou caindo, a companhia também teve
um recorde de receita operacional líquida, o lucro bruto continua extremamente saudável, a companhia
continua gerando caixa, então eu diria os principais indicadores financeiros e operacionais foram bons como
vem sendo nos últimos anos. A empresa continua crescendo. Se a gente analisar o primeiro semestre de 18
contra o primeiro semestre de 17 a empresa avançou em todos os indicadores, lançamos mais, vendemos mais,
tivemos uma receita maior, conseguimos diluir as despesas comerciais administrativas, aumentamos dessa
forma o lucro líquido do semestre e a margem de ebitda consequentemente. Então eu diria que a empresa está
extremamente satisfeita com os resultados apresentados. Outro ponto importante é a nossa meta MRV 50 mil,
a gente teve um primeiro trimestre mais fraco de lançamentos, como já ressaltado, recuperamos uma boa
parte do prejuízo no segundo trimestre e esperamos um terceiro e um quarto tri extremamente forte em
lançamentos, portanto a gente continua otimista vamos chegar nos 50 mil unidades, que esse é um projeto
importante para companhia, que a gente vem investindo nele já há alguns anos e 2018 é o ano que nós
entregaremos esse indicador de 50 mil unidades lançadas, obviamente que depois as outras métricas, como
vendas, construção e repasse chegarão também a esse nível. Um outro ponto muito importante, que a gente
ressaltou no nosso release, a ABRAINC vem conversando com os principais candidatos e não só candidatos
como também economistas e profissionais que vem ajudando na elaboração do programa dos governos, dos
futuros governos, e é interessante observar que todos eles enxergam com muito bons olhos o programa Minha
casa minha vida. Todos sabem a importância desse programa pro país no que diz respeito a emprego, do ponto
de vista fiscal esse programa o minha casa minha vida faixa 1,5, 2 e 3 ele dá resultados positivos, é fundamental
para um país que quer ser melhor, mais seguro, mais organizado, habitação é uma necessidade fundamental
para qualquer família e não se faz uma sociedade organizada sem habitação. Então todos os governantes
enxergam com os melhores olhos e tem absoluta convicção que o programa tem que ser mantido e melhorado,
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crescer ainda mais, o que nos dá um conforto de longo prazo. E um terceiro ponto importante também a MRV
já é líder há muitos anos no segmento econômico, hoje é a principal e maior construtora da América Latina e a
gente, além de ter conseguido evoluir os principais indicadores operacionais e financeiros, a empresa começou
já há algum tempo também investimento bastante relevante em tecnologia para entregar um produto melhor,
mais durável, mas tecnológico e também aumentar a experiência do nosso cliente. A gente vem agregando, a
gente já vem fazendo alguma coisa nesse ano, no que diz respeito a serviço, ao customer experience, e vamos
fazer a partir do segundo semestre, no ano que vem a gente tem projetos espetaculares, não tenho a menor
dúvida de que a MRV fará algo que nunca foi feito talvez em escala mundial no segmento econômico. De fato
a gente está descomoditizando habitação econômica no Brasil. Um produto cada vez mais tecnológico, mas
durável, mais sustentável e com mais serviços para os nossos clientes. Isso nos dá um conforto bastante grande
que manteremos a liderança no segmento, continuaremos a ser percebidos como empresa mais inovadora,
que entrega o melhor produto para o nosso cliente. Vou passar agora a palavra para o Léo, ele vai falar de
alguns aspectos aí financeiros.
P/Leonardo Corrêa - Bom dia a todos! Deixa eu começar falando aqui, queria falar de um aspecto específico.
Queria falar sobre a linha de equivalência, a linha de equivalência nós temos aí as subsidiárias Prime e MRL que
já vem a algum tempo melhorando bastante a operação, elas são empresas ainda endividadas então o custo
financeiro ainda tem um peso, mas a performance das companhias já está melhorando e a gente já está vendo
o resultado passando, indo pro positivo. Queria falar também sobre a LOG, a LOG entregou aí
aproximadamente, ela já reportou resultados, quem acompanha aí mais de perto já pode ter visto. Ela entregou
aí aproximadamente uns 20 mil metros quadrados de galpões no 2T e tem mais ou menos aí mais uns 100 mil
metros quadrados para entregar até o final do ano. Desses 100 mil metros quadrados, isso aí já está
aproximadamente uns 70, 75% já estão pré-locados isso vai trazer uma contribuição maior ainda em termos de
resultados da Log e consequentemente também na parte aí com reflexo positivo para MRV na equivalência. A
Log deve chegar aí no final do ano com aproximadamente 800 mil metros quadrados, até mais de 800 mil
metros quadrados de galpões alugados. Então a gente vê essa linha se movendo positivamente. Na parte de
geração de caixa, de novo mais um trimestre positivo. Queria ressaltar que a geração de caixa poderia ter
chegado aí nos 125 milhões de reais no trimestre. Nós fizemos a aquisição da Moura Dubeux, foi uma operação
específica, a Moura é um parceiro nosso de longo prazo, um parceiro que a gente gosta muito, eles tem uma
visão empresarial, resolveram se concentrar mais na parte de alta renda e a gente viu como oportunidade a
aquisição, mas não é o objetivo da MRV ficar adquirindo participações em outras empresas, aqui foi uma
situação muito específica que teve. Enfim, mesmo assim deixou a geração de caixa num patamar super
confortável. Pagamos dois dividendos no trimestre, isso aí obviamente uma diminuição do caixa, trouxe uma
diminuição aí das receitas financeiras e consequentemente a gente piorou um pouco o resultado na parte do
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resultado financeiro, mas a gente vai continuar gerando caixa e pagando dividendo. Nossa história já vem aí há
vários anos distribuindo dividendos para os acionistas,distribuindo resultados para os acionistas, seja sob a
forma de dividendos ousob a forma de recompra, mais de 50% do resultado, vamos continuar fazendo. Dos
lucros de 2017 nós já distribuímos 25% e ainda tem mais 25% para ser distribuído. Último ponto aí, ressaltar o
ROE, a gente vem crescendo o ROE há vários trimestres, um crescimento paulatino, mas é um crescimento
constante e com o incremento aí da nossa operação com o crescimento aí do lançamento dos 50 mil e
consequentemente as vendas acompanhando nós vamos continuar vendo o crescimento do ROE, entregando
aí um ROE mais forte aí para os nossos acionistas. Do meu lado de comentários específicos seria isso vamos
passar aí a perguntas e respostas.
Moderadora - Obrigada! Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta
queiram, por favor, digitar *9 (asterisco nove) O senhor Victor do Bradesco gostaria de fazer uma pergunta.
P/Victor - Oi pessoal bom dia! O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui eu peço que vocês pudessem
dar um pouco mais, já falaram um pouco no começo aí, mas se pudessem dar um pouco mais de detalhe em
relação ao que está escrito na página quatro, essas mudanças, pequenos ajustes aí que o programa habitacional
pode sofrer mais especificamente algum detalhe do minha casa minha vida que vocês podem exemplificar para
gente. E o outro ponto em relação à margem bruta, ela está até que relativamente alta, teve uma quedinha aí
tricontra tri, nada significativo, mas assim, vocês acham que pra frente essa margem bruta pode se estabilizar
num patamar mais alto dado que vocês fizeram bastante compra de terreno no passado a um preço mais
competitivo durante a crise do país? Obrigado!
P/Eduardo Fischer – Valeu Victor. É o Fischer. Começando da sua primeira pergunta em relação ao minha casa
minha vida. Ano que vem minha casa completa dez anos, já passou por três governos e está caminhando pro
quarto. Se a gente voltar e ver o retrocesso de todas as mudanças que aconteceram ao longo desses quase dez
anos aí, via de regra foram todas positivas. O Rafael falou na abertura a gente tem interagido aí via associação
de classe com os principais candidatos, os assessores econômicos desses candidatos e a nossa percepção é que
todos entendem o setor de construção, principalmente de baixa renda, como um negócio muito estratégico
para economia do Brasil e com impacto social muito relevante, seja para emprego, seja para questões de
mazelas sociais nas grandes cidades. Então assim o que a gente enxerga como eventuais modificações são todas
também positivas. E existe uma questão em debate em relação ao fundo de garantia, mas é um debate antigo,
as mudanças que aconteceram não impactaram de forma relevante o funding então a gente acredita, pelas
conversas que a gente tem tido, que nenhuma alteração mais séria irá acontecer. Não consigo enxergar uma
ruptura, uma disrupção acontecendo num programa social como esse. Com relação à margem bruta, a gente
teve uma pequena oscilação no trimestre aí e a gente, como você bem colocou, fomos bem agressivos ao longo
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dos últimos três anos na compra de terrenos, primeiro para poder cumprir aquela nossa meta de crescimento,
de abastecimento das lojas, segundo porque a gente enxergava muita oportunidade positiva de bons negócios
que obviamente gerarão margens muito boas no futuro. A gente enxerga que o nosso landbank já está num
patamar adequado, nas principais praças, nas grandes metrópoles, a competição por terrenos já começa a
crescer e essa condição de preço já perde um pouco da atratividade que a gente teve nos últimos três anos.
Então à medida em que esses terrenos forem entrando no nosso, na nossa linha de lançamentos e
consequentemente nos balanços eu enxergo que a gente vai manter margens bem altas em relação ao que a
gente vem fazendo. Em relação à produção eu enxergo que a gente ainda tem meios de melhorar, a eficiência
vem melhorando seja de produtividade, seja de custo, à medida que a gente amadurece a parede de concreto
dentro da linha de produção a gente ainda tem espaço para ganho de ciclo e ganho de custo. Então isso meio
que ”offsetaria” uma eventual subida de preço de material. Então a subida de preço de material vai ser
compensada na minha visão por um contínuo ganho de eficiência. Então olhando para margem eu não vejo
nada muito diferente do que a gente tem entregado não. Então é só enxergar nossa margem rodando mais ou
menos nesse patamar aí talvez um pouquinho acima.
P/Victor – Ta certo. Obrigado, Fischer! Só se eu pudesse fazer um follow up ainda na primeira questão assim
tem algum detalhe mais especifico até quantitativo que vocês podem dar sobre esses ajustes, talvez teto do
preço, alguma coisa relacionada a subsídio, alguma coisa nessa linha?
P/Eduardo Fischer – Olha Victor nem teto está sendo discutido agora, o momento não é para isso e eu acho
que essa necessidade agora também não é urgente,mas eventualmente essa conversa vai surgir no futuro,
como surgiu no passado e foi resolvido. Olhando para os próximos dois, três anos do Brasil não é essa minha
maior preocupação. Nós temos uma eleição aí pela frente e eu acho que o que eu procuro dentro de um
negócio de ciclo muito longo é estabilidade macroeconômica, reforma sendo feita, pra que a gente tenha um
cenário claro, estável na frente. O compromisso de todos que a gente tem conversado e como foi assim no
passado é de ter um programa de habitação de baixa renda forte, que gere emprego, que ataque esse problema
de déficit habitacional que o Brasil tem ainda muito forte e crescente. Então eu não tenho nada no horizonte
que me preocupa na forma em relação ao que o programa habitacional tem se tratado no passado eu estou
relativamente tranqüilo com relação a isso aí.
P/Victor – Ta certo. Obrigado!
Moderadora – O senhor Gustavo do BTG pactual gostaria de fazer uma pergunta.
P/Gustavo – Oi bom dia! Eu tenho duas perguntas também e a primeira é até em relação à questão de funding
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do programa e tudo. No ano passado, no final do ano passado a gente teve aqueles problemas de realocação
do budget entre as cidades, coisas do tipo. E agora nesse semestre vocês estão esperando um crescimento
grande, falando com outras empresas todo mundo também está com expectativa de crescer bem no segundo
semestre que sazonalmente é mais forte. A minha dúvida aqui é se vocês estão vendo algum tipo de gargalo
como talvez esses que houveram no ano passado seja em funding, nessa realocação das cidades, ou com os
bancos, de dar conta aí de tantos projetos na aprovação nCaixa e tudo, que de alguma forma pudesse frustrar
essa expectativa forte de crescimento no segundo semestre e como vocês estão aí talvez se preparando para
esse volume maior de lançamentos que vocês estão esperando? E a minha segunda pergunta, o Fischer até
comentou a questão de terrenos, só pra ficar claro vocês não esperam então crescer tanto mais o landbank?
Vocês podiam dar primeiro uma idéia mais ou menos de quanto de caixa vocês esperam gastar com compra de
terreno nos próximos meses e aí nessa linha qual a expectativa de geração de caixa que ela ficou talvez um
pouco abaixo do earnings nos últimos anos principalmente por esse crescimento grande de landbank que vocês
tiveram. A gente pode esperar talvez aí para os próximos 12 meses ela convergindo um pouco mais para o lucro
da companhia? Como vocês vêem a geração de caixa colocando a questão de terreno na conta? Obrigado!
Leonarco Corrêa – Bom dia! A questão de Funding aí, a primeira coisa sobre a Caixa Econômica, tem sido
noticiado o aporte do tesouro em relação, portanto, endereçando as questões de Basileia da Caixa. A gente já
viu também ontem o governo comentando novamente que tem espaço para fazer novos aportes então isso aí
a gente está totalmente resolvido e endereçado. A segunda questão, em relação ao orçamento, a gente
conversa constantemente com a Caixa, com FGTS, enfim, conselho curador. A gente vê uma necessidade de
eventuais remanejamentos aí entre alocações geográficas, entre estados e etc., mas isso aí dentro de um
processo normal é muito difícil você definir de antemão quanto cada estado específico vai receber de alocação.
Então na medida em que, vou falar assim, em que o ano vai rodando isso aí vai se assentando até o final do
ano. A gente não vê nenhum sobressalto aí nesse aspecto não. E o que a gente tem feito é assinado
especificamente assinado os PJs antes de fazer os lançamentos, a gente obtém lá a locação e já vai endereçando
a questão de funding para cada empreendimento específico. Mudando aí para geração de caixa, para parte de
terrenos a gente gasta aproximadamente uns 500 milhões esse ano em terrenos, em termos de desembolso,
com sejam compras, compras no sentido de novas compras ou ainda em pagamentos das permutas de terrenos
que já foram lançados, a gente vê um valor mais ou menos parecido aí no ano que vem e depois uma queda
desse valor olhando aí para frente. Do ponto de vista de geração de caixa especificamente a gente espera um
aumento da geração ao longo aí dos trimestres no segundo semestre, a geração deve ir crescendo a gente ta
assinando um volume grande de contratos o volume de assinaturas no 2T e a gente espera também no 3T ser
também bastante alto e aí a evolução da obra, como as obras estão andando mais rápido, a questão do
encurtamento do ciclo está começando a aparecer, a gente vai ver um incremento dessa geração de caixa ao
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longo dos próximos trimestres.
P/Gustavo – Ta ok, obrigado ,bom dia!
Moderadora – O senhor Alex do Itaú BBA gostaria de fazer uma pergunta.
P/Alex – Bom dia pessoal! Eu tenho uma pergunta aqui, eu queria entender como vocês estão enxergando na
verdade a resolução aprovada pelo conselho monetário nacional em relação às regra de direcionamento? Eu
sei que está muito mais ligado a poupança e média renda, mas tem aquela questão do multiplicador para
produtos até 500 mil reais e a companhia vinha com esse intuito de aumentar um pouco o share ali no SBPE,
alguns produtos fora do minha casa minha vida. Eu queria entender como vocês estão olhando essa questão e
se de fato essa questão do multiplicador pode até impulsionar ou animar vocês para lançar um volume maior
nessa faixa, acelerar um pouco esse tipo de lançamento?
P/Rafael Menin – Bom dia Alex! Rafael falando. O ponto principal, obviamente todo ajuste é bem vindo né!?
Como não só o governo atual, como os governos anteriores enxergam a importância da habitação para o país.
E eu não tenho dúvida de que esse ajuste ele é positivo. A MRV anunciou há um ano atrás que voltaria a lançar
produtos no SBPE, a gente já chegou a fazer 30% do nosso portfólio dentro do SBPE e você ter mais pontos de
funding saudável obviamente é muito positivo hoje a gente depende mais de 95% do FGTS e espera daqui pra
frente, já temos vários produtos sendo aprovados, produtos em pontos espetaculares, terrenos que foram
comprados em momentos muito oportunos. Também a MRV deve sim acelerar a partir do segundo semestre
já vamos ver alguma coisa sendo lançada no SBPE e essas medidas que foram anunciadas semana passada são
positivas, farão com que os bancos tenham mais interesse em financiar produtos logo acima do minha casa
minha vida. A MRV inclusive já vem conversando com bancos privados e o diálogo que era positivo no começo
do ano é mais positivo ainda, o apetite dos bancos vem aumentando e não será surpresa se em pouco tempo
a gente conseguir fazer uma coisa com banco privado assinando a unidade dentro da obra que é o modelo
associativo. Então a gente vê com bons olhos, você ter mais pontos de funding é sempre positivo e mais uma
vez a gente continua bastante otimista com o setor econômico se possível também com o SBPE ajudando a
aumentar o tamanho desse mercado ok?!
P/Alex – Ta bom Rafael muito obrigado!
Moderadora – O senhor Guilherme da JP Morgan gostaria de fazer uma pergunta.
P/Guilherme – Oi Fischer, Léo. Obrigado pelas perguntas. Dois pontos aqui do nosso lado também. A primeira
pensando na parte de SG&A, de despesas, a gente vê uma melhora boa ai quando comparado com o nível de
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receitamento no ano contra ano, queria saber se esse nível de SG&A já é um nível normalizado,falando aí entre
17,5% e 18% da receita, ou se a gente deveria ver alguma mudança nisso a partir do momento que a empresa
acelera ainda mais lançamentos e vendas? E a segunda parte é mais um follow up na parte de geração de caixa
se dado essa estratégia de a partir do ano que vem começar a desacelerar um pouco a compra de terrenos se
a gente podia ver isso virando, essa geraçãode caixa virandodividendos efetivamente? Essas eram as perguntas
obrigado!
P/Ricardo Paixão– Bom Guilherme é o Ricardo que está falando, em primeiro lugar em relação aí às despesas
né!? A gente já tem visto o SG&A sendo diluído e logicamente nossa intenção é que a partir do momento que
a gente lance mais empreendimentos esse volume aumente, que uma boa parte desse SG&A é despesa fixa
então a gente deve enxergar sim uma diluição ainda maior à medida que a gente conseguir lançar, concretizar
esse nosso plano aí de lançar e vender mais. Então o nível atual já é uma diluição com relação ao ano passado,
mas ainda não é o potencial todo que a gente pode enxergar de diluição. Em relação à geração de caixa, o que
a gente tem que enxergar? A gente vem sim, só uma correçãozinha que você fala assim de começar a pagar
mais dividendos, na verdade na nossa cabeça aqui a gente já vem pagando muitos dividendos ta?! Nosso
dividend payout já está bastante alto em relação a todos os últimos anos, mais do que 50% do que a gente
vem apresentando de lucro líquido. O endividamento continua baixo dentro dessa nossa estratégia de manter
o balanço bem desalavancado. Então sim, uma geração de caixa maior vai abrir espaço para ainda mais
dividendos do que a gente vem pagando nos últimos tempos. Obrigado!
P/Guilherme – Perfeito. Obrigado Ricardo pelas respostas. Bom dia a todos!
Moderadora – O senhor João do banco Credit Suisse gostaria de fazer uma pergunta.
P/João – Olá bom dia a todos! Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, primeiramente eu
gostaria que vocês comentassem sobre evolução do volume de lançamento né!? Atingindo essas 50 mil
unidades eu queria entender melhor como é que fica o ganho de share nsegundo semestre em meio ao
contexto de orçamento doFGTS à frente do ano calendário. E o segundo ponto que eu queria ouvir de vocês
faz referência ao aumento do OPEX impulsionado pelas comissões à vendedores e pagamento do PLR, que
porcentagem desse valor que vocês acham que vai ser recorrente e o quanto vocês esperam que caia nos
próximos trimestres? Obrigado!
P/Eduardo Fischer – É o Fischer. Vamos lá. Em relação ao lançamento realmente a nossa expectativa é que a
gente tenha um segundo semestre melhor do que o primeiro. Principalmente o primeiro trimestre que ficou
abaixo do que a gente imaginava, já recuperamos o nível de cruzeiro no segundo, o terceiro já estamos
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chegando aqui na metade do terceiro trimestre e está indo dentro do que a gente imaginava, ou seja, devemos
ter ou teremos aí um 3T de lançamentos bem robustos e o 4T a previsão também é alta. Conforme o Léo falou
e o Rafael, assim, dentro desse contexto de caixa, de funding, de Fundo de Garantia os movimentos sempre
são feitos para adequar em relação à necessidade do mercado. Então a gente vê, viu isso ano passado, viu isso
ano retrasado, realocação, ajustes para poder atender o mercado. Aconteceu um movimento que a gente já
vem falando a algum tempo ali de que o fundo e a caixa querem empresas mais profissionalizadas fazendo
empreendimentos, é melhor, é mais seguro para eles, gera menos problema. Então você tem um foco maior
em empresas estabelecidas, empresas grandes e isso abre um pouco de espaço no funding ai para que a gente
não corra o risco de ficar sem. Então em relação a isso a gente tem trabalhado no dia a dia com Caixa, com
Fundo de Garantia não vejo maiores problemas aí, isso está dentro do nosso radar. Obviamente quando a gente
lança a gente já tem alocado o recurso necessário nos bancos para o funding então também no meu radar de
curto prazo não vejo problema nesse front não ta!? Em relação ao SG&A, foi falado aqui também, nossa busca
por crescimento ela vem obviamente com ganho de margem. Não vamos crescer sem entregar um crescimento
de rentabilidade, não é isso que está no nosso radar. Então a gente já começa a haver uma diluição, ela vai
continuar acontecendo, obviamente em termos absolutos é natural que essas despesas cresçam, mas no médio
prazo o que você vai enxergar é sempre um ganho de produtividade e consequentemente de diluição nessas
despesas tanto comerciais como de administração.
P/João – Maravilha! Obrigado!
Moderadora – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9 (asterisco nove). O senhor Renan do
Santander gostaria de fazer uma pergunta.
P/Renan – Oi bom dia pessoal! Vocês mencionaram sobre melhoras nas condições de “aprovamento” dos
projetos que permitiria a companhia chegar nos 50 mil de lançamentos nesse ano né!? Eu queria entender o
quanto tem de margem de segurança nesse pipeline de aprovações para garantir esse número e quais são os
potenciais outros gargalos que podem ocorrer no segundo semestre e que eventualmente podem afetar essa
meta? Obrigado!
P/Rafael Menin – Ei Renan é o Rafael tudo bem?! Em relação à aprovação dos projetos um indicador
importante são os alvarás ta?! Nós já temos 70% dos alvarás do que falta para ser lançado até o final do ano.
Então o nível de confiança é alto e o de risco é baixo. Eu não posso afirmar que chegaremos lá com certeza
absoluta, mas no nosso planejamento eu te diria que se a gente olhar hoje e comparar com o ano passado o
percentual de alvarás que já obtivemos é maior tá, então o pipeline está mais maduro do que estava no ano
passado tanto é que a gente vem reenfatizando, colocamos no release mais uma vez essa meta de compromisso
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nosso de chegar a 50 mil unidades lançadas. Obviamente a gente depende de poder público, cartório,
aprovação de PJ nos bancos, mas não estamos vendo nenhum risco eminente. A gente continua confortável e
com a empresa preparada para chegar lá, a gente comprou um volume enorme de terrenos nos últimos três,
quatro anos então é natural que esses terrenos em algum momento eles comecem a serem lançados. Nós
podemos ver também que nós já temos quase 40 mil unidades com alvarás obtidos então mesmo em praças
que hoje nós temos estoques o alvará está lá guardado no momento que o estoque dessas praças chegar num
patamar menor nós vamos ter produtos prontos para lançar na prateleira. Então eu diria que hoje essa
estratégia que a gente vem conversando com vocês a mais tempo de abastecer as lojas, ela tem funcionado
muito bem é claro que ela teve um preço, um esforço grande de caixa a gente gastou com terrenos aí quase
dois bilhões de reais nos últimos anos, foi muito dinheiro, mas foram terrenos comprados em um momento
muito bom, qualidade espetacular e já estamos colhendo benefícios disso e vamos colher mais no futuro. Essa
malha geográfica que a MRV montou de mais de 150 cidades não é fácil gerir um negócio com uma malha desse
tamanho e a MRV mostrou que hoje é a única empresa que tem de fato atuação nacional eficiente com
regularidade. Chegar lá não é fácil existe uma barreira de entrada enorme e a MRV já vem fazendo isso com
eficiência há algum tempo e o próximo passo agora é lançar mais nessas praças, o grande investimento já foi
feito que foi a compra de terrenos. Então naturalmente as licenças vão acontecer, vão sair e isso nos dá um
conforto grande de chegar a essas 50 mil unidades ano e também nosso projeto já anunciado também de fazer
60 mil unidades ano esse é nosso projeto aprovado pelo conselho da companhia e temos convicção que vamos
chegar lá. O país tem demanda, um país com formação de famílias de mais de um milhão de famílias são
formadas por ano um déficit de seis a sete milhões de família, um funding disponível, o poder público
extremamente otimista e positivo com o programa habitacional econômico então a gente está vendo aí muito
mais fatores positivos e pouco risco a gente continua bastante confiante na estratégia de curto prazo nesse
ano né, nos 50 mil, mas também na estratégia de chegar nas 60 mil unidade em dois ou três anos a gente acha
que é totalmente possível chegar lá ok!?
P/Renan – Perfeito obrigado!
Moderadora – Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9 (asterisco nove). Encerramos nesse
momento a sessão de perguntas e respostas gostaria de retornar a palavra aos senhores presidentes para as
suas considerações finais.
P/Eduardo Fischer – Aqui é o Fischer de novo eu queria ressaltar dois pontos que a gente discutiu, um que a
gente discutiu e outro que a gente não discutiu. Bom nós vivemos um momento turbulento aí de maio com a
greve dos caminhoneiros que emendou um pouco a copa do mundo então o finzinho do primeiro semestre foi
um pouco comprometido eu estou muito otimista com relação ao segundo semestre como o Rafael falou aí o
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nosso pipeline tá bem saudável, consigo enxergar com um bom grau de precisão que a gente deve ter um
segundo semestre definitivamente melhor em lançamentos que é o pilar principal aí para o crescimento da
companhia. Então estou otimista com relação a isso aí espero que a gente tenha um segundo semestre
definitivamente melhor do que o primeiro. E outro ponto importante que está dentro do nosso radar aqui que
eu até citei brevemente durante o call a gente está caminhando aí quase para plenitude da implantação da
parede de concreto na companhia, e isso traz benefícios e eu enxergo ganho de eficiência para acontecer ainda
e tem acontecido, mas tem um ponto muito importante que isso vem nos trazendo o encurtamento do ciclo e
aí eu consigo enxergar um potencial ai de aumento de rentabilidade, aumento de ROE vindo também e
principalmente de um potencial de encurtamento de ciclo de construção muito relevante. Então isso é um
ponto que está no nosso radar que a gente acredita que vai conseguir continuar crescendo ao longo dos
próximos trimestres aí e é algo que a gente acompanha bem de perto. É isso, obrigado a todos pela participação
e nos vemos aí no próximo trimestre. Obrigado!
Moderadora – O conference call da MRV engenharia está encerrado agradecemos a participação de todos e
tenham um bom dia!
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Moderator
Ladies and gentlemen, good morning. Thank you for waiting and welcome to the conference call by MRV
Engenharia. We would like to inform you that all participants will be in listen-only mode during the company’s
presentation. After the company’s remarks are completed, there will be a question and answer section, and
further instructions will be given.
Should any participants need assistance during this call, please press *02.
Now, I would like to turn over the floor to Mr. Rafael Menin.

Mr. Rafael Menin
Good morning, everyone. First of all, I would like to thank the participants in this call. We are going to have a
very quick opening, and then more time to discussing indicators. A short summary: this was a very good quarter,
a record quarter, the launchings have been much better, sales also came in a very strong level, cancellations
continued to decrease, company also had a record of net operating revenue, gross profit remains extremely
healthy, the company continues to generate cash, so I would say the main financial and operating indicators
were good as we have seen in the past years. The company continues to grow. If we analyze the first half of 18
against the first half of 17, company has evolved in all the indicators, we have launched more, we have sold
more, we have had greater profits, we were able to dilute administrative costs, we have increased the net
income for the semester and hence the EBITDA margin. So, I would say that the company is quite satisfied with
the results presented. Another important point is our goal MRV 50 thousand. We have had a weaker first
quarter of launching. We recovered a good part of the loss in the second quarter, and we expect a third and a
fourth quarter to be extremely strong in launches. We are still optimistic that we will reach 50,000 units, which
is quite important for our company, that we have been investing for some years, and 2018 is the year that we
will hand over this indicator of 50,000 units released, obviously that later the other metrics, such as sales,
construction and transfer will also reach that level.
Another important point that we have mentioned in our earnings release is that ABRAINC has been speaking
with the principal candidates, and not only candidates but economists and professionals that have been helping
in the elaboration of the future government program. All of them knows the importance of this country
program in terms of employment. From the fiscal point of view “My home, my life” ranges 1.5, 2 and 3 gives
positive results, it is crucial for a country that wants to be better, safer, more organized. Housing is a
fundamental need for any family and there is no organized society without housing. Then, all the candidates
for the government see with the best eyes and have absolute conviction that the program has to be maintained
and improved, to grow even more, which gives us a long-term comfort to grow even more.
The third important point is that MRV is already a leader for many years in the economic segment, today it is
the largest construction company in Latin America and we, besides having managed to evolve the main
operational and financial indicators, the company started some time ago quite relevant investment in
technology to deliver a better, more durable, more technological product and also enhance our customer
experience. We have been adding, we have been doing something this year, regarding service, customer
experience, and we will do from the second half, next year we have spectacular projects, I have no doubt that
MRV will do something that has never been done perhaps on a global scale in the economic segment.
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In fact, we are changing economic housing in Brazil. An increasingly technological product, but durable, more
sustainable and with more services for our customers. This gives us a great comfort that we will maintain the
leadership in the segment, we will continue to be perceived as the most innovative company that delivers the
best product to our client. I'm going to turn the word over to Leo now, he's going to talk about some financial
aspects here.

Mr. Leonardo Correa
Good morning everyone! I wanted to talk about a specific aspect. I would like to talk about the equivalence
line, the equivalence line we have, the subsidiaries Prime and MRL, which have already been improving the
operations for a while, they are still indebted companies, so the financial cost still has a weight, but the
performance of the companies is already improving and we are already seeing the result happening, going
positive.
I also wanted to talk about the LOG. LOG delivered approximately 20,000 square meters of sheds in the 2Q and
has about 100,000 square meters more to deliver by the end of the year. Of these 100 thousand square meters,
that approximately 70, 75% are already pre-leased, will bring a greater contribution in terms of Log's results
and consequently with positive effects for MRV in the equivalence. Log should deliver at the end of the year
with approximately 800 thousand square meters, or even more than 800 thousand square meters of leased
warehouses.
So we see this line moving positively. In the cash generation part, again another positive quarter. I wanted to
point out that cash generation could have reached 125 million reais in the quarter. We made an acquisition in
Moura Dubeux, it was a specific operation, Moura is our long-term partner, a partner that we like very much,
they have a business vision, they decided to focus more on the high income segment and we saw as an
opportunity to acquire a part of it, but it is not the objective of MRV to acquire shares in other companies, here
was a very specific situation that occurred. Anyway, the cash generation is still at a super comfortable level. We
paid two dividends in the quarter, this obviously generates a decrease in the cash, generated a decrease of the
financial income and consequently we have worsened a little the result in the part of the financial result, but
we will continue generating cash and paying dividends. Our history has been for several years distributing
dividends to shareholders, distributing results to shareholders, whether in the form of dividends or in the form
of repurchase, more than 50% of the result, we will continue to do so. Of the profits of 2017 we have already
distributed 25% and there is still another 25% to be distributed.
The last point that I would like to highlight is ROE. We have been increasing ROE for several quarters, a gradual
growth, but it is a constant growth and, with the increase of our operation, with the growth of the launch of
the 50 thousand and consequently the sales accompanying this movement, we will continue to see ROE growth,
delivering a stronger ROE for our shareholders.

Moderator
Thank you, we will now begin the session of questions and answers. If there is a question, please type…digit
*9.
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************
Mr. Victor from Bradesco would like to ask a question.

Victor (Bradesco)
Good morning, everyone. The first point that I would like to approach: if you could give us more details in regard
to what is written on page 4. These small adjustments that the program, that the housing program may have
in “My House, My Life” (Minha Casa, Minha Vida), if you could explain to us. And the other issue in regard to
gross margin. It is definitely high and significant but do you think that up ahead this margin, this gross margin
could be in a higher threshold, since you have done a lot of acquisition of land at a competitive price during the
crisis of the country?

Mr. Eduardo Fisher
Starting from your first question, regarding my home my life. Next year the program completes ten years, has
gone through three governments and is walking to the fourth one. If we go back and see the all the changes
that have taken place over those almost ten years, as a rule they were all positive. Rafael said we are interacting
via class association (ABRAINC) with the main candidates, the economic advisors of these candidates and our
perception is that everyone understands the construction sector, especially low-income, as a very strategic
business for the economy of Brazil and with a very relevant social impact, whether for employment or social
issues in large cities. Then, we see that eventual changes in the program are all positive. And there is a question
in debate about the guarantee fund, but it is an old debate, the changes that happened did not have an
important impact on the funding, so we believe from the conversations we have had that no more serious
changes will happen. I can not see a rupture, a disruption happening in a social program like this.
Regarding the gross margin, we had a slight oscillation in the quarter and we, as you put it well, were very
aggressive over the last three years in the purchase of land, first to meet our growth, supply of the stores,
second because we saw a lot of positive opportunities for good deals that obviously will generate very good
margins in the future. We see that our landbank is already at an adequate level, in the main squares, in the big
metropolis, the competition for land already begins to grow and this condition of price already loses some of
the attractiveness that we have had in the last three years. So, as these lands come into our line of launches
and consequently the balance sheet, I see that we will keep margins very high in relation to what we have been
doing. Regarding the production, I see that we still have the means to improve, efficiency has been improving,
whether it is productivity or cost, as we mature the concrete wall inside the production line we still have room
to have cycle and cost gain. So that would sort of "offset" any material price hike. Then the price increase of
material will be offset, in my vision, by a continuous gain of efficiency. Looking at the margin I do not see
anything very different from what we have delivered not. So just look at our margin running around this
plateau, maybe a little bit up.
Victor (Bradesco)
Thank you. Could you do a follow-up on the first question. Is there any detail, a specific detail of quantity that
you can give us about the adjustments on top price, in regards to this line, cold you give us any information on
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that?

Mr. Eduardo Fisher
We are not discussing the top of prices, the moment is not for this and I think that this need now is also not
urgent, but eventually this conversation will arise in the future, as it has appeared in the past and was resolved.
Looking at the next two, three years of Brazil, this is not my biggest concern. We have an election there and I
think that what I look for in a very long cycle business is macroeconomic stability, reform being done, so that
we have a clear, stable scenario up front. The commitment of all that we have talked with is to have a strong
low-income housing program that generates jobs that attack this problem of housing deficit that Brazil has still
very strong and growing. So I have nothing on the horizon that worries me about regarding how the housing
program has been treated in the past. I'm relatively reassured about it.
*********
Mr. Gustavo from BTG Pactual would like to ask a question.

Gustavo (BTG Pactual)
Good morning. I have two questions. The first question is in regards to the issue of funding of the program. Last
year, the end of last year, we had a problem of reallocation of the budget, and of this kind, and now on the
second semester you are expecting great growth… and everybody has expectations of growing a lot in the
second semester. My question is: are you seeing some kind of a bottleneck, as we had last year, maybe in
funding or reallocation among the cities… or with the banks, in regard to so many projects and call under Caixa…
Maybe it could frustrate this great expectation of growth and how do you see this preparation of great volumes
of launching that you are expecting.
And my second question is, and Richard commented this in regard to land or real estate, you do not think that
you are not going to grow so much on land backing… can you give us an idea of how much of cash that you
expect to spend in the acquisition of real estate in the following months. And the generation of cash, which
was a little bit lower in the past three years, because of this great growth of land banking that you have had,
we have to expect perhaps over the next 12 months converting to the profit of the company, or how do you
see the generation of cash in regards to putting the real estate in the accounts?
Mr. Leonardo Correa
Good Morning! The issue of Funding, the first thing about Caixa Econômica, has been reported the contribution
of the treasury in relation, therefore, addressing the questions of “Basileia da Caixa”. We have also seen
yesterday the government commenting again that there is room to make new contributions so that we are
totally resolved and addressed. The second question, in relation to the budget, we talk constantly with the
Caixa, with FGTS, curatorial council. We see a need for possible relocations between geographic allocations,
between states, and so on, but this is a normal process, so it's very difficult to define in advance how much
each specific state will receive from allocation. What we have done is specifically signed the PJs before making
the launches, we get the location and address the funding issue for each specific project.
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Regarding cash generation, for part of the land we spend about 500 million reais this year, in terms of
disbursement, with purchases, purchases or payments of land swaps that have already been launched, we see
a more or less similar value there next year and then a drop of that value looking forward. From the point of
view of cash generation, specifically we expect an increase in generation along the quarters in the second half
of the year, the generation must grow, we are signing a large volume of contracts in the 2Q and we also expect
it to be very high, and the evolution of the construction, as the constructions are moving faster, the issue of
the shortening of the cycle is beginning to appear, we will see an increase of this cash generation over the next
quarters.
Gustavo (BTG Pactual)
Thank you, good morning.
*********
Mr. Alex from Itaú BBA would like to ask a question.

Alex (Itaú BBA)
Good morning everyone. I have a question. I would like to understand how you see the resolution approvedby
the marginal fund… I know this is more linked to savings of… and the company is saying that they are going to
increase the share and make some projects with Minha Casa, Minha Vida. I would like to understand how you
see this modificatory that gave impulse, gave you impulse to launch a greater volume and accelerate this kind
of launching.
Mr. Rafael Menin
Good morning, Alex. The main point is that obviously all adjustment are welcome. Not only the current
government but also the previous governments see the importance of housing for the country. And I have no
doubt that this adjustment is positive. MRV announced a year ago that it would re-launch products in the SBPE,
we have already made 30% of our portfolio within the SBPE and you have more healthy funding points obviously
is very positive. Today we depend more than 95% of the FGTS and expect, from now on, we already have several
products being approved, products in spectacular locations, lands that were bought at very opportune
moments. Also, MRV should rather accelerate, from the second half we will already see something being
launched in the SBPE and these measures that were announced last week are positive, will make the banks
have more interest in financing products just above my house my life. MRV has already been talking to private
banks and the dialogue that was positive at the beginning of the year is even more positive, the banks' appetite
is increasing and it will not be surprising if in a short time we can do something with a private bank signing the
unit within the construction that is the associative model. So we see with good eyes, you have more funding
points is always positive and once again we are still very optimistic about the economic sector if possible also
with the SBPE helping to increase the size of this market okay ?!

Alex (Itaú BBA)
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Thank you, Rafael.
*********
Mr. Guilherme from JP Morgan would like to ask a question.

Guilherme (JP Morgan)
We have a first question, we have had a good increase when compared to other peers. We are speaking of 78% of the profit, or will you have changes, when the company starts having more launches? In regard to Caixa
and regarding the strategy for next year, the acceleration of the purchases of real estate, do you hope to have
greater dividends really? Thank you.
Mr. Ricardo Paixão
First of all, regarding the expenses, we have already seen SG&A being diluted and our intention is that once we
launch more projects this volume increases. A good part of this SG&A is fixed costs, so we should rather see an
even greater dilution since we materialize our plan to launch and sell more. The current level is already a
dilution over last year, but it's not yet the full potential that we can see from dilution. Regarding the cash
generation, just a little correction about what you’ve said, about starting to pay more dividends, actually in our
heads, we've already been paying a lot of dividends, right?! Our dividend payout is already quite high in relation
to all the last years, more than 50% of what we have been presenting of net profit. Indebtedness remains low
within our strategy of keeping the balance sheet well unleveraged. So yes, a larger cash generation will make
room for even more dividends than we have been paying for lately. Thank you!
Guilherme (JP Morgan)
Thank you very much, good morning to everyone.
*********
Mr. João from Credit Suisse would like to ask a question.

João (Credit Suisse)
Good morning, everyone. And thank you for the presentation. I have two questions.First of all, I would like to
have a comment about the volume of launching; the 50,000 units. How is the aim of shares in regard to the
FGTS, and regard to the calendar? And also, in the increase of [unintelligible] to enter the PLR, which is the
percentage of this value, do you think it will be recurrent and how much do you expect it will drop over the
next months?
Mr. Eduardo Fisher
Regarding the launches, our expectation is that we have a better second half than the first one. Especially the
first quarter, that was below what we imagined, we have already regained the cruise level in the second
quarter, and we are already in the middle of the third quarter and it is also in the direction that what we
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imagined, that is, we should have or we will have a 3Q of very robust launches and for 4Q the forecast is also
high. As Leonardo and Rafael mentioned, within this context of cash, funding, Guarantee Fund, the movements
are always made to adapt to the need of the market. So, we see and we saw in these previous years, a
reallocation, some adjustments to be able to attend the market. There has been a movement that we have
been talking about for some time now that the fund and Caixa want more professional companies doing
business, it is better, it is safer for them, it generates less problem. So you have a bigger focus on established
companies, big companies and that opens up a bit of funding space there, so we do not take the risk of running
out.
In relation to that we have been working day-to-day with Caixa, with Guarantee Fund, I do not see any major
problems there, it's inside our radar. Obviously, when we launch, we already have allocated the necessary
resources in the banks for funding so also on my short-term radar I see no problem in that front. In relation to
SG&A, it was also mentioned here, our persuit for growth obviously comes with margin gains. We will not grow
without delivering profitability growth, that's not what's on our radar. So we already have a dilution, it will
continue to happen, obviously in absolute terms it is natural that these expenses grow, but in the medium term
what you will see is always a productivity gain and consequently dilution in both commercial and administrative
expenses.
João (Credit Suisse)
Thank you.
*********
Moderator
To ask questions, you have to press *9.
*********
Mr. Renan from Santander would like to ask a question.

Renan (Santander)
Good morning to everyone. I would like to mention the conditions of approval of the project to get the 50,000
launchings for this year. I would like to know the margin of safety of these participations to guarantee this high
number, and which are the potential bottlenecks that may happen on the second semester, which possibly will
have an effect on this objective.
Mr. Rafael Menin
Hello Renan. In relation to the approval of the projects, an important indicator are the licenses. We already
have 70% of the licenses of what is still to be launched by the end of the year. Therefore, the confidence level
is high and the risk level is low. I can not say that we will arrive there with absolute certainty, but in our planning
I would tell you that if we look at today and compare with last year the percentage of licenses we have already
obtained is higher, then the pipeline is more mature than it was in the last year, so much that we have been
re-emphasizing, we put in the earnings release once more that goal of our commitment to reach 50 thousand
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units launched. Obviously, we depend on public power, notary, PJ approval in the banks, but we are not seeing
any eminent risk. We remain comfortable and with the company prepared to get there, we have bought a huge
amount of land in the last three, four years so it is only natural that these lands will eventually start to be
launched. We can also see that we already have almost 40 thousand units with licenses obtained. Even in
regions that today we have inventory, the license is stored there. When the inventory of these regions reaches
a lower leve, l we will have products ready to launch on the shelf. So I would say that today this strategy that
we have been talking to you for a while of supplying the stores has worked very well. Of course it had a price,
a big cash effort we spent with land, almost two billion real in the past few years, it was a lot of money but they
were land bought at a very good moment, spectacular quality and we are already reaping the benefits of this
and we will reap more in the future. MRV's geographic footprint of more than 150 cities is not easy to run a
business with such a large footprint and MRV has shown that today it is the only company that actually has
effective national performance on a regular basis. Getting there is not easy, there is a huge entrance barrier
and MRV has been doing it efficiently for some time now and the next step is now to launch more in these
markets, the great investment has already been made that was the purchase of land. So naturally the licenses
will happen, they will come out and this gives us a great comfort to reach these 50 thousand units year and
also our project already announced also to make 60 thousand units year that is our project approved by the
company board and we are convinced that Let's get there. The country has demand, a country with family
formation of more than one million families are formed per year a deficit of six to seven million family, a funding
available, public power extremely optimistic and positive with the economic housing program then the people
are seeing a lot more positive factors and little risk we are still very confident in the short term strategy that
year, not 50,000, but also in the strategy of reaching 60 thousand units in two or three years we think it is
totally possible to get there.
Renan (Santander)
Thank you.
*********
Moderator
Remembering that to ask questions, you have to type *9.
*********
We close now the session of questions and answers. I would like to give the floor now to Mr. President, for his
final considerations.

Mr. Eduardo Fischer
I would like to highlight two points that we discussed, one that we discussed and one that we did not discuss.
Well, we lived a turbulent moment in May, with the truckers' strike that amended the world cup a bit, so the
end of the first half was a bit compromised. I'm very optimistic about the second half! As Rafael said, our
pipeline is very healthy, I can see with a good precision that we should have a second semester definitely better
in launches, that is the main pillar for the growth of the company. So, I'm optimistic about it, I hope we have a
better semester than the first one. And, another important point that is inside our radar here, that I even
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mentioned briefly during the call, we are getting almost to fullness of the implantation of the concrete wall in
the company, and this brings benefits and I see efficiency gain to happen yet and has happened, but there is a
very important point that this has been bringing us the shortening of the cycle and then I can see a potential of
increased profitability, ROE increase also coming and mainly of a potential shortening of construction cycle very
relevant. So that's a point on our radar that we believe will be able to continue growing over the next few
quarters and it's something that we follow very closely. That's it, thanks to everyone for the participation and
see you there next quarter. Thank you!

Moderator
The conference call for MRV Engenharia is closed and we wish all of you a great day. Thank you.
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